“Sunflower Lanyard Scheme”
Πρόγραμμα για άτομα με μη ορατές αναπηρίες

Οι μετακινήσεις σε πολυσύχναστους χώρους, όπως είναι τα αεροδρόμια, μπορεί δημιουργήσουν ένταση και
κούραση στον καθένα μας – πόσο μάλλον στα άτομα με αναπηρίες και στις οικογένειες τους.
Οι «μη ορατές αναπηρίες» μπορούν να αποτελέσουν πρόκληση και έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις ζωές
όσων έρχονται αντιμέτωποι με παθήσεις όπως: Αγχώδης διαταραχή, Αυτισμός, Εγκεφαλικές διαταραχές,
Νόσος Crohn, Άνοια, Δυσκολίες στη μετακίνηση, Προβλήματα όρασης ή ακοής και πολλές άλλες.
Αναγνωρίζοντας την σημασία των «μη ορατών αναπηριών» και το
αντίκτυπο που μπορεί να έχουν στον ταξιδιώτη μέσα στα αεροδρόμια,
εισάγουμε το ‘Sunflower Lanyard Scheme’ στην προσπάθεια μας να
προσφέρουμε ένα άνετο, χωρίς άγχος ταξίδι στα άτομα με μη ορατές
αναπηρίες που ταξιδεύουν μέσω των Διεθνών Αεροδρομίων Λάρνακας
και Πάφου. Οι επιβάτες με μη ορατές αναπηρίες μπορούν να
χρησιμοποιήσουν το πρόγραμμα το οποίο τους επιτρέπει με ένα
διακριτικό τρόπο να δείξουν στο προσωπικό του αεροδρομίου ότι
χρειάζονται βοήθεια ή λίγο περισσότερο χρόνο.
Το προσωπικό του αεροδρομίου θα προσφέρει βοήθεια, ωστόσο, καθώς δεν θα γνωρίζει ποιες δυσκολίες ή
ζητήματα μπορεί να υπάρχουν, οι επιβάτες παρακαλούνται να ενημερώνουν το προσωπικό του αεροδρομίου
για τις ανάγκες τους την δεδομένη στιγμή.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το κορδόνι “Sunflower” δεν προσφέρει την υπηρεσία fast track ή την προσπέραση σε
ουρές, αλλά το προσωπικό θα είναι προσεκτικό και θα κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει τους επιβάτες που
φορούν το κορδόνι “Sunflower”.
Τα κορδόνια προσφέρονται στα Γραφεία Εξυπηρέτησης ατόμων με
αναπηρία & ατόμων με μειωμένη κινητικότητα στις εισόδους των
αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου και οι επιβάτες μπορούν να τα
κρατήσουν για μελλοντική χρήση. Επίσης, οι επιβάτες μπορούν να
χρησιμοποιήσουν τα δικά τους κορδόνια και να επωφεληθούν από
το πρόγραμμα.

Οι επιβάτες με αυτισμό μπορούν να λάβουν το κορδόνι για να το
χρησιμοποιήσουν στον προορισμό που θα ταξιδέψουν, και να
χρησιμοποιήσουν το πρόγραμμα «Μπορώ να Πετάξω» στα Αεροδρόμια της
Λάρνακας και της Πάφου. Το προσωπικό του αεροδρομίου έχει εκπαιδευτεί
για να παρέχει την κατάλληλη βοήθεια.

Τις καλύτερες ευχές μας για ένα ευχάριστο ταξίδι! Παρακαλούμε μη
διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε βοήθεια ή
πληροφορία.

